
Інформація щодо проведення закупівель 
 

№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 33690000-3 

«Лікарські засоби 

різні», згідно ДК 

021:2015 код 

33690000-3 

(реактиви та 

витратні матеріали 

до автоматичного 

коагулометру 

Sysmex CA-660 

(Виробник Sysmex, 

Японія) 

 

330 000,00 Процедура закупівлі : «Лікарські засоби різні», згідно ДК 021:2015 код 33690000-3 

(реактиви та витратні матеріали до автоматичного коагулометру Sysmex CA-660 

(Виробник Sysmex, Японія) 

    Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами, необхідними для 

проведення лабораторних досліджень в  лабораторії  КНП КМКОЦ. 

 

Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку 

кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на  імуноферментні 

обстеження протягом визначеного періоду часу та переліком і кількістю витратних та 

інших матеріалів медичного призначення, необхідних для забезпечення виконання цих 

досліджень. Згідно стандартів пацієнти мають проходити обстеження на виявлення 

пухлинних маркерів до та після спеціального протипухлинного лікування для контролю за 

якістю проведенного лікування. Окрім того, обстеження на пухлинні маркери 

використовуються для раннього виявлення рецидивів та метастазів, а для цього кожні 3-6 

місяців потрібно проходити необхідні обстеження. 

 

З метою забезпечення безперебійного і цілодобового виконання біохімічних досліджень, 

передбачених відповідними пакетами послуг НСЗУ, необхідно забезпечити лабораторію 

реактивами. 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій постачальників. 

Відкриті 

торги 



2. 33690000-3 

«Лікарські засоби 

різні», згідно ДК 

021:2015 код 

33690000-3 

(реактиви та 

витратні матеріали 

до гематологічних 

аналізаторів 

(моделі Pentra ES 

60 та Micros ES 60 

виробник ABX 

Horiba, Франція) 

485 000,00 Процедура закупівлі – відкриті торги на закупівлю «Лікарські засоби різні», згідно ДК 

021:2015 код 33690000-3 (реактиви та витратні матеріали до гематологічних аналізаторів  

(моделі Pentra ES 60 та Micros ES 60  виробник ABX Horiba, Франція).  

         Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами та витратними 

матеріалами, необхідними для проведення лабораторних досліджень на гематологічних 

аналізаторах  (моделі Pentra ES 60 та Micros ES 60  виробник ABX Horiba, Франція). 

 

Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку 

кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на біохімічне обстеження 

протягом визначеного періоду часу та переліком і кількістю біохімічних тестів, які 

призначались хворим в останні три роки, а також з урахуванням  технічних норм 

використання реактивів на один тест 

 

Гематологічний аналізатор моделі Pentra ES 60 та Micros ES 60  виробник ABX Horiba, 

Франція, це автоматичні аналізатори, які працюють тільки із спеціально розробленими для 

них реактивами. 

Постачальник реактивів надає сертифікати якості виробника реактивів, в яких зазначено, 

що вони придатні для кількісного дослідження відповідних метаболітів на вище вказаних 

аналізаторах. 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій розробника реактивів та 

витратних матеріалів для гематологічного аналізатору Pentra ES 60 та Micros ES 60  

виробник ABX Horiba, Франція, та їх постачальників  в Україні. 

 

 

Відкриті 

торги 

3. 33690000-3 

«Лікарські засоби 

різні», згідно ДК 

021:2015 код 

33690000-3 

(реактиви для 

біохімічних 

аналізів крові (4-х 

канальний 

120 000,00 Процедура закупівлі – відкриті торги на закупівлю «Лікарські засоби різні», згідно ДК 

021:2015 код 33690000-3  (реактиви  для біохімічних аналізів крові (4-х канальний 

коагулометр СОА Х-4 (Вiosystems, Іспанія) 

      

         Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами, необхідним для 

проведення лабораторних досліджень на біохімічному аналізаторі  крові СОА Х-4 

(Вiosystems, Іспанія). 

 

Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку 

Відкриті 

торги 



коагулометр СОА 

Х-4 (Вiosystems, 

Іспанія) 

кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на біохімічне обстеження 

протягом визначеного періоду часу та переліком і кількістю біохімічних тестів, які 

призначались хворим в останні три роки, а також з урахуванням  технічних норм 

використання реактивів на один тест. 

 

Біохімічний аналізатор крові СОА Х-4 (Вiosystems, Іспанія) це автоматичний аналізатор, 

який  працює тільки із спеціально розробленими для них реактивами. 

            Постачальник реактивів надає сертифікати якості виробника реактивів, в яких 

зазначено, що вони придатні для кількісного дослідження на вище вказаних аналізаторах. 

 

  Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій розробника реактивів 

для біохімічного аналізатора  крові СОА Х-4 (Вiosystems, Іспанія) та їх постачальників  в 

Україні. 

 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          А.В.Кондратенко 

 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                                   О.М.Клименко 


